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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 8/2012 
konaného dne 17. října 2012 od 18,00 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ Hostomice 
 
Přítomni:  V. Šťáhlavský,  V. Maršálek, J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich, J. Jirák, J. Mičan 
Omluveni: S. Kubišta 
Neomluveni: V. Mandík 
 
Zastupitelstvo města Hostomice: 

 
1. Schvaluje: 
 

a) orgány schůze: 
   návrhová komise: V. Maršálek, V. Zachoval 
   zapisovatel: J. Jirák 
   ověřovatelé zápisu: V. Šťáhlavský, J. Mikeš 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
b) program veřejného zasedání, 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
c) zaslání vyúčtování vodného a stočného obyvatelům domu č.p. 169 společně s informací o 

případné možnosti splátek, 
 

Hlasování: 6-0-1 (pro-proti-zdržel se) 
 

d) rozpočtové opatření č. 5/2012, 
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

e) opravu lesní cesty od Ryby do Trojáku z důvodu plánované těžby do maximální výše 80.000,-, 
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

f) dar pro JSDH Hostomice od firmy EnerSys, s.r.o. ve výši 5.000,-, 
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

g) inventarizační komisy ve složení: Ing. Vladimír Zachoval – předseda komise, Mgr. Michal 
Ulrich, Vít Maršálek a Jiří Mikeš – členové komice, 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
h) směrnici o evidenci majetku, 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
i) plán inventur 2012 dle předloženého návrhu, 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
j) pronájem části pozemku parc.č. 1227/7 k.ú. Hostomice pod Brdy (v části sousedící 

s pozemkem parc.č. 1270) p. Jaroslavu Müllerovi na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce a s nájemným zaplaceným vždy na 5 let dopředu, 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
k) dar ve výši 5.051,- ČSCH Hostomice na pořádání chovatelské výstavy, oproti předloženému 

dokladu, 
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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l) směnu pozemků parc.č. 1796/2, 1795/4, 1789/5, 1120/32, 1211/1, 1211/3 a 1120/47 všechny 
v k.ú. Hostomice pod Brdy ve vlastnictví města Hostomice za pozemky parc.č. 1209/17, 
1209/20, 1183/2 a 1183/10 všechny v k.ú. Hostomice pod Brdy ve vlastnictví manželů Evy 
Budilové a Stanislava Budila st. a za pozemky parc.č. 1209/24 a 1201/2 oba v k.ú. Hostomice 
pod Brdy ve vlastnictví Stanislava Budila st., 

 
Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
m) bezúplatný převod pozemků parc.č. 1591/15 a 1591/36 oba v k.ú. Hostomice pod Brdy do 

majetku města Hostomice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

n) žádost nájemníků z domu č.p. 169 o instalaci sprchového koutu, 
 

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 
 

2.    Projednalo: 
 

a) zprávu z místního šetření o pronájmu části pozemků parc.č. 167/1, 167/5, 167/10 a parc.č. 
211/1 s tím, že p. starosta vyvěsí záměr o prodeji těchto pozemků a na příštím veřejném 
zasedání bude projednán záměr prodat části výše uvedených pozemků, 
 
 

3.    Bere na vědomí: 
 
 

a) všechny body diskuze. 
 

 
 
Usnesení bylo schváleno.              Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 

 

 

 

Za návrhovou komisi: V. Maršálek ……………………..…     V. Zachoval   ……….……...…………………… 

 

 

 

 

Starosta města: Vít Šťáhlavský ……………………….. 


